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PhD programma
De zomervakantie is al een aantal weken geleden begonnen, maar dat betekent niet dat de
activiteiten op het Jungiaans instituut stilliggen.
Integendeel; naast de jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals o.a. de intakegesprekken
met nieuwe studenten en overige voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar 2014-2015,
heeft er de afgelopen weken een belangrijke nieuwe ontwikkeling plaatsgevonden.
Een ontwikkeling die de moeite waard is om er een aparte nieuwsbrief aan te wijden.
Zoals u hebt kunnen lezen in eerdere nieuwsbrieven, bestaat sinds het collegejaar 20122013 en dankzij het samenwerkingsverband tussen het Jungiaans instituut en het
Interuniversitäres Kolleg Graz, de mogelijkheid om het diploma Analytisch therapeut te
upgraden tot een Master.
We zijn blij dat we, na maanden van voorbereidingen en intensief overleg op het
Interuniversitäres Kolleg in Graz, nu naar buiten kunnen brengen dat voortaan ook de
mogelijkheid bestaat een Dr./PhD Health Science te behalen.
Alle alumni van het Jungiaans instituut die in het bezit zijn van een Master in Complementary,
Psychosocial and Integrated Health Sciences hebben in april 2014 een uitnodiging
ontvangen voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst over de eventuele mogelijkheid
tot het volgen van een PhD programma.
Prof. Dr. H.J. Houthoff, voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad (W.A.R.) Jungiaans instituut,
en Dr. H.A.J. Rump, directeur Jungiaans instituut, hebben op 8 juni jl. tijdens deze
bijeenkomst aan de aanwezige geïnteresseerden uitgelegd wat het PhD programma inhoudt.

De ontwikkeling van het PhD programma was op dat moment nog in volle gang en nog niet
alle details waren bekend. Duidelijk was wel dat het een intensief driejarige traject zal zijn,
waarin drie wetenschappelijke artikelen geschreven moeten worden. Deze artikelen dienen
vervolgens in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd te worden en vormen de basis
van de dissertatie.

Het programma zal afwisselend gehouden worden zowel in Oostenrijk bij het
Interuniversitäres Kolleg, Graz / Schloss Seggau als in Nijmegen bij het Jungiaans instituut /
Academie voor dieptepsychologie.
Vervolgens hebben een aantal van de aanwezigen een voorstel ingediend met daarin een
globale opzet van hun eventuele promotieonderzoek.
Prof. Dr. H.J. Houthoff en Dr. H.A.J. Rump hebben deze voorstellen meegenomen naar het
overleg dat begin juli jl. heeft plaatsgevonden bij het Interuniversitäres Kolleg Graz in
Oostenrijk.

Tijdens dit intensieve overleg zijn ook alle details van het PhD programma vastgelegd.
Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar de website van het Jungiaans instituut:
http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=phdprogram.

Afgelopen zaterdag 2 augustus heeft de eerste workshop van het PhD programma op het
Jungiaans instituut in Nijmegen plaatsgevonden. Deze bijeenkomst begon met een
gezamenlijke sessie, waarna de onderzoeksvoorstellen en de aanpak van de
promotieonderzoektrajecten individueel nog besproken en aangescherpt werden.
Vervolgens werden de officiële aanmeldingsformulieren door de kandidaten getekend en in
ontvangst genomen.
Het was een mooie dag met enthousiaste deelnemers en boeiende onderwerpen.
De officiële start van het programma zal van 17 tot en met 19 oktober a.s. plaatsvinden in
Schloss Seggau in Oostenrijk.
Het is nog niet bekend wanneer een tweede promotieonderzoektraject zal starten.
Kent u iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn in de activiteiten van het Jungiaans
instituut, dan stellen wij het op prijs als u deze nieuwsbrief doorstuurt.

Mr. Els Kleijn MSc
Coördinator
els@jungiaansinstituut.nl

Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie
0031 24 - 344 00 84

